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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. 2019.1396 ze zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 

lata raporty z wykonania programów, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Ostatni Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Kosakowo został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

24 listopada 2016 r. Program Ochrony Środowiska ma na celu realizację Polityki Ochrony 

Środowiska na poziomie gminnym. 

1.2. Okres sprawozdawczy 

Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 sporządzono na podstawie analizy realizacji 

zadań zawartych w Programie, określonych dla Gminy Kosakowo. Raport obejmuje okres od 

01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

1.3. Źródła danych 

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z Urzędu Gminy 

Kosakowo, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 

Instytutu Badawczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Gdańsku, Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz 

przedsiębiorstw z terenu gminy Kosakowo. 

1.4. Autorzy sprawozdania 

Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, 

w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr Adam Gawron. 

1.5. Zakres opracowania 

W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe: 

 Charakterystyka gminy Kosakowo 

 Zakres realizacji Programu, 

 Ocena realizacji Programu, 

 Ocena systemu monitoringu, 

 Podsumowanie. 
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2. Charakterystyka gminy 

2.1. Położenie 

Gmina Kosakowo jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa 

pomorskiego, w powiecie puckim. Gmina od zachodu graniczy z miastem Rumia (powiat 

wejherowski), od północy z gminą Puck, od południa natomiast z miastem Gdynia. 

Wschodnią granicę gminy stanowi Zatoka Pucka. Zgodnie z podziałem fizykogeograficznym 

Polski wg Jerzego Kondrackiego gmina Kosakowo leży w obrębie megaregionu 

Pozaalpejskiej Europy Środkowej,  prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, 

podprowicji Pobrzeża Południowobałtyckie, makroregionu Pobrzeże Gdańskie, w obrębie 

mezoregionu Pobrzeże Kaszubskie. 

Rysunek 1. Gmina Kosakowo na tle powiatu puckiego 

 

gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska 

źródło: administracja.mswia.gov.pl 

W skład gminy Kosakowo wchodzi 10 sołectw: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, 

Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze Rewa, Suchy Dwór. 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 100 relacji Rumia – Kazimierz – 

Kosakowo. 
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Rysunek 2. Plan gminy Kosakowo 

  
źródło: www.google.pl 

2.2. Demografia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2018 r. gminę 

Kosakowo zamieszkiwało 14 850 osób, z czego 7 366 stanowili mężczyźni, natomiast 7 484 

kobiety. Powierzchnia gminy Kosakowo wynosi 50 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją 

ludzi daje gęstość zaludnienia na poziomie 296 os/km2. 

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.12.2018 r.) 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

Liczba ludności (ogółem) osoba 14 850 

Liczba mężczyzn osoba 7 366 

Liczba kobiet osoba 7 484 

Saldo migracji wewnętrznych osoba 657 

Saldo migracji wewnętrznych na - 45,51 
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Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

1000 ludności 

Saldo migracji zagranicznych osoba 11 

Saldo migracji zagranicznych na 
1000 ludności 

- 0,76 

Przyrost naturalny ogółem osoba 163 

Przyrost naturalny na 1000 ludności - 11,29 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym % 23,4 

W wieku produkcyjnym % 63,6 

W wieku poprodukcyjnym % 13,0 

źródło: GUS 

Tabela 2. Liczba ludności gminy Kosakowo w latach 2009-2018 

Rok Mężczyźni Kobiety Ogółem 

2009 4 687 4 680 9 367 

2010 5 033 5 059 10 092 

2011 5 310 5 324 10 634 

2012 5 520 5 503 11 023 

2013 5 857 5 894 11 751 

2014 6 156 6 186 12 342 

2015 6 383 6 430 12 813 

2016 6 654 6 710 13 364 

2017 6 960 7 069 14 029 

2018 7 366 7 484 14 850 

źródło: GUS 
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Rysunek 3. Procesy demograficzne w gminie Kosakowo 

 
źródło: GUS, opracowanie własne 

Z powyższych zestawień wynika, że stan liczby ludności w ostatnich latach wykazuje 

zdecydowaną tendencję rosnącą. W ciągu dekady liczba mieszkańców zwiększyła się 

o 58,53 %. Wpływ na to mają wysokie saldo migracji oraz przyrost naturalny. 

Informacje na temat wielkości bezrobocia na terenie gminy Kosakowo zestawione zostały 

w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Bezrobocie (stan na 31.12.2018 r.) 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

Ogółem osoba 235 

Mężczyźni osoba 61 

Kobiety osoba 174 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

Ogółem % 2,5 

Mężczyźni % 1,2 

Kobiety % 3,8 

źródło: GUS 
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2.3. Zasoby kopalin1 

Najważniejszym złożem występującym na terenie raportowanej gminy jest sól kamienna ze 

złoża Mechelinki. Podstawowym źródłem soli w Polsce jest obecnie cechsztyńska formacja 

solonośna, rozciągająca się na 2/3 obszaru Polski, głównie na terenie Niżu Polskiego. 

W występującym tu w późnym permie epikontynentalnym basenie ewaporatowym powstały 

osady solne o łącznej grubości ponad 1 000 m. Pokładowe wystąpienia soli kamiennej 

udokumentowano do głębokości 1 000 m na obrzeżu tego zbiornika, na wyniesieniu Łeby 

oraz w strefie przedsudeckiej. Ze złoża Mechelinki wydobyto w 2018 r. 432 tys. t soli (ok. 

10.5% krajowego wydobycia soli) w postaci solanki w całości zrzuconej do Zatoki Puckiej. 

Druga kopalina udokumentowana na obszarze gminy Kosakowo to kruszywa naturalne 

piaszczysto-żwirowe należące do grupy kruszyw drobnych – piaszczystych. Wiek złóż jest 

szacowany na czwartorzęd plejstocen. Istotny wpływ na jakość kopalin ma genetyczny typ 

złóż. W złożach czwartorzędowych występujących w Polsce północnej i centralnej 

najważniejsze są złoża o genezie lodowcowej, wolnolodowcowej oraz rzecznej. Kruszywa te 

są wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym oraz drogownictwie. 

                                                
1
 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., Państwowy Instytut Geologiczny 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019.  
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Tabela 4. Surowce naturalne występujące na terenie gminy Kosakowo (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa złoża Stan zagospodarowania Kopalina wg Nkz 

Powierzchnia 

złoża 

[ha] 

Zasoby (tys. t) 
Wydobycie 

(tys. t) geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

Dębogórze 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

złoża piasków 

budowlanych 
1,14 104 - - 

Kosakowo III 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

złoża piasków 

budowlanych 
5,77 1 619 1 584 - 

Mechelinki złoże zagospodarowane 
cechsztyńskie złoża 

soli kamiennej 
900,00 2 971 164 639 882 432 

Pogórze złoże zagospodarowane 
złoża piasków 

budowlanych 
9,19 2 805 2 714 43 

źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31 XII 2018 r.), geoportal MIDAS PIG 
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2.4. Gleby 

Rodzaje gleb występujące na terenie gminy Kosakowo są determinowane przez rodzaj skał 

na których zostały utworzone, oraz przez warunki glebotwórcze występujące 

w poszczególnych obszarach gminy. Na jej terenie można wyróżnić następujące rodzaje 

gleb2:  

 Gleby bielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi w nich 

do procesu wymywanie niektórych związków chemicznych tworzących minerały co 

nazywane jest bielicowaniem, 

 Gleby brunatne – powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach, 

można wśród nich wyróżnić:  

o Brunatno-kwaśne, tworzące się na podłożach bogatych w związki fosforu, 

potasu, wapnia i magnezu.  

o Brunatno-wyługowane, które cechują się wyługowaniem górnej części profilu 

z kationów zasadowych oraz brakiem zawartości węglanu wapnia, co ogranicza 

ich żyzność,  

 Gleby murszowe – które powstają na skutek zmurszenia utworów organicznych 

w warunkach ograniczonej dostępności tlenu. 

W strukturze gleb na terenie gminy Kosakowo dominują gleby III (średnio dobre) i VI 

(najsłabszej) klasy bonitacyjnej. 

Użytki rolne zajmują 2 546 ha powierzchni, co stanowi 50,77% całego obszaru gminy. 
Strukturę poszczególnych użytków rolnych prezentuje poniższy wykres. 

Rysunek 4. Struktura użytków rolnych na terenie gminy Kosakowo [ha] (stan na rok 2014) 

 
źródło: GUS, opracowanie własne 

                                                
2
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-

2023, Kosakowo 2016. 
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2.5. Klimat 

Gmina Kosakowo tak jak cała Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego 

przejściowego. Na terenie kraju można wydzielić także regiony klimatyczne, które 

charakteryzują się określonym wpływem klimatu kontynentalnego lub oceanicznego. Gmina 

Kosakowo zgodnie z klasyfikacją wg W. Okołowicza, znajduje się w regionie pomorskim. 

Charakteryzuje się on silnym wpływem klimatycznym Morza Bałtyckiego oraz silnym 

oddziaływaniem mas powietrza znad Atlantyku. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,1oC. Najwyższe temperatury odnotowuje się 

w lipcu, średnio 16,7oC. Najzimniejszym miesiącem w roku jest natomiast luty ze średnią 

temperaturą -2,0oC. Roczna suma opadów wynosi średnio 575 mm. Największa ilość 

opadów przypada na lipiec i wynosi średnio 72 mm. Najsuchszym miesiącem jest marzec 

z 25 mm opadów. Dominującymi wiatrami nad obszarem gminy są wiatry zachodnie 

i południowo-zachodnie3. 

2.6. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Gmina Kosakowo leży w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły. Sieć 

hydrologiczną tworzą Zatoka Pucka, Zagórska Struga, Kanał Łyski i Kanał Leniwy. 

Obszar gminy Kosakowo leży w zlewniach 3 rzecznych oraz 2 przejściowych morskich 

jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), które zostały przedstawione w tabeli 

poniżej. 

Tabela 5. Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na obszarze gminy 

Kosakowo 

Kod JCWP Nazwa JCWP Status JCWP 

RW20001747929 Zagórska Struga 
SZCW (silnie zmieniona część 

wód) 

RW2000234794 Kanał Ściekowy SCW (sztuczna część wód) 

RW2000234796 Chylonka 
SZCW (silnie zmieniona część 

wód) 

TWIIIWB3 Zatoka Pucka Zewnętrzna NAT (naturalna) 

TWIIWB2 Zalew Pucki NAT (naturalna) 

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

 

 

 

 

 

                                                
3
 https://pl.climate-data.org, https://www.meteoblue.com/pl 
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Wody podziemne 

Gmina Kosakowo leży w zasięgu następujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP)4: 

 GZWP nr 110 Pradolina Kaszuby i Rzeka Reda – zbudowany jest z piasków różnej 

granulacji i żwirów głównie akumulacji wodnolodowcowej serii pradolinnej. Zbiornik 

charakteryzuje się korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi i jest zasilany 

przede wszystkim dopływem lateralnym z Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny 

Żarnowieckiej oraz przez infiltrację opadów. Zasoby dyspozycyjne określono 

w wysokości 81 937 m3/d. Cały teren zbiornika wraz z obszarem ochronnym 

charakteryzuje się niską odpornością na potencjalne zanieczyszczenia, migrujące 

z powierzchni terenu. Stąd też proponowany obszar ochronny zbiornika obejmuje 

cały teren zbiornika oraz niewielkie fragmenty w strefie zasilania w bezpośrednim 

otoczeniu GZWP nr 110. 

 GZWP nr 111 Subniecka gdańska – zbiornik wyodrębniono w serii piaszczystej 

gdańskiego górnokredowego basenu artezyjskiego. Warstwę wodonośną stanowią 

dobrze wysortowane drobnoziarniste piaski glaukonitowe kampanu i santonu. 

Zasilanie warstwy wodonośnej odbywa się przez przesączanie wód infiltracyjnych 

przez kompleks osadów plejstocenu, neogenu i paleogenu. Zasoby dyspozycyjne 

zbiornika ustalono w wysokości 88 800 m3/d. Na całym obszarze GZWP nr 111 wody 

podziemne są praktycznie nie zagrożone. Z tego powodu nie wyznacza się obszarów 

ochronnych zbiornika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017. 
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Rysunek 5. Gmina Kosakowo na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

 
źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

Cały obszar gminy Kosakowo znajduje się również w zasięgu Jednolitej Części Wód 

Podziemnych nr 13 składającej się z trzech pięter wodonośnych: czwartorzędowego, 

neogeńsko-paleogeńskiego i kredowego, na litologię których składają się piaski i żwiry. 

2.7. Formy ochrony przyrody 

Na terenie gminy Kosakowo występują następujące formy ochrony przyrody5: 

 Obszary Natura 2000, 

 Park krajobrazowy 

 Rezerwaty przyrody, 

 Stanowisko dokumentacyjne, 

 Pomniki przyrody. 

Obszar Natura 2000 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” 

Kod: PLH220032 

Rodzaj: Dyrektywa siedliskowa 

Województwo: pomorskie, obszar morski 

                                                
5
 crfop.gdos.gov.pl/crfop 
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Powiaty: Gdynia, pucki 

Gminy: Kosakowo, Gdynia, Puck (wiejska), Hel, Jastarnia, Puck (miejska), Władysławowo 

Data wyznaczenia: 05.02.2008 

Powierzchnia: 26 566,43 ha 

Akt prawny o wyznaczeniu: Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) 

Obszar jest ważny dla zachowania dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią morskich 

biotopów. Łącznie zidentyfikowano tu 15 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych oraz występowanie rzadkich (często 

w postaci odrębnych podgatunków i odmian), często reliktowych, gatunków flory i fauny, 

związanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. Rejon Zatoki Puckiej 

jest miejscem najliczniejszych w Polsce obserwacji i złowień migrujących ssaków morskich: 

foki szarej i morświna. Godne uwagi są różnorodność i bogactwo zespołów roślin i zwierząt 

dennych w Zatoce Puckiej. Obszar zapewnia także ochronę znaczącego fragmentu klifów na 

wybrzeżu Bałtyku, obecnych na brzegu Zatoki Puckiej, w miejscach przylegania kęp 

wysoczyznowych, wykazując ogólnie dobry stan zachowania siedliska. 

Obszar Natura 2000 „Zatoka Pucka” 

Kod: PLB220005 

Rodzaj: Dyrektywa ptasia 

Województwo: pomorskie, obszar morski 

Powiaty: Gdańsk, Gdynia, pucki, Sopot 

Gminy: Kosakowo, Gdynia, Puck (wiejska), Hel, Jastarnia , Sopot, Puck (miejska), Gdańsk, 

Władysławowo 

Data wyznaczenia: 05.11.2004 

Powierzchnia: 62 430,43 ha 

Akt prawny o wyznaczeniu: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

W ostoi występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 20 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCK). Gniazduje tu powyżej 0,5% populacji 

krajowej biegusa zmiennego (PCK), czapli siwej, mewy srebrzystej, ohara (PCK), nurogęsi, 

pliszki cytrynowej, ostrygojada (PCK), sieweczki obrożnej (PCK) i rybitwy rzecznej. 

W okresie migracji w ostoi występuje co najmniej 1% populacji wędrówkowej łabędzia 

niemego, łabędzia krzykliwego, kormorana, czernicy, ogorzałki, lodówki i uhli. Zimuje tu co 

najmniej 1% populacji biogeograficznej: łabędzia niemego, czernicy, ogorzałki, lodówki, uhli, 

bielaczka i nurogęsi. Koncentracje ptaków wodno-błotnych znacznie przekraczają 20 000 

osobników. 
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Rysunek 6. Usytuowanie Obszarów Natura 2000 na terenie gminy Kosakowo 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Nadmorski Park Krajobrazowy 

Województwo: pomorskie, obszar morski 

Powiat: pucki 

Gminy: Kosakowo, Puck (wiejska), Hel, Jastarnia, Puck (miejska), Krokowa, Władysławowo 

Data utworzenia: 05.07.1978 

Powierzchnia: 18 804,00 ha 

Akt prawny o utworzeniu: Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 

z dnia 5 stycznia 1978 r. 

Obowiązujący akt prawny: Uchwała Nr 444/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 

Celem ochrony Parku jest zachowanie naturalnego charakteru brzegów morskich 

i ujściowych odcinków rzek, układu strefowego, ochrona wartości florystycznych 

i fitocenotycznych parku, ochrona miejsc rozrodu, żerowania i odpoczynku poszczególnych 

grup zwierząt, w szczególności ryb i ssaków morskich, zachowanie historycznie 

zróżnicowanych typów przestrzennych wsi rybackich i rolniczych, zachowanie wartości 
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kultury niematerialnej, ochrona charakterystycznych krajobrazów wybrzeży otwartego morza 

oraz wybrzeży nadzatokowych. 

Rezerwat przyrody Beka 

Województwo: pomorskie, obszar morski 

Powiat: pucki 

Gminy: Kosakowo, Puck (wiejska)  

Data uznania: 27.12.1988 

Powierzchnia: 355,60 ha 

Akt prawny o uznaniu: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Beka” 

Obowiązujący akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia szlaków 

udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Beka” 

Celem ochrony w rezerwacie faunistycznym jest zachowanie ekosystemów części zalewowej 

niziny nadmorskiej Meandru Kaszubskiego (Pradoliny Redy-Łeby) i przylegającego do niego 

fragmentu Zatoki Puckiej wraz z ich zasobami przyrodniczymi i procesami kształtującymi 

ekosystem brzegu w rejonie ujścia rzeki Redy. 

Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki 

Województwo: pomorskie, obszar morski 

Powiat: pucki 

Gmina: Kosakowo 

Data uznania: 13.12.2000 

Powierzchnia: 113,47 ha 

Akt prawny o uznaniu: Zarządzenie Nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 

listopada 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki” 

Celem ochrony rezerwatu faunistycznego jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania 

cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz 

specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych. 

Stanowisko dokumentacyjne (brak nazwy) 

Województwo: pomorskie 

Powiat: pucki 

Gmina: Kosakowo 

Data ustanowienia: 02.12.1999 

Powierzchnia: 0,30 ha 

Akt prawny o ustanowieniu: Zarządzenie Woj. Pomorskiego Nr 162/99 z dnia 16 listopada 

1999 r. w sprawie uznania niektórych obszarów w woj. pomorskim za stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

Odkrywka po eksploatacji żwiru we wsi Kazimierz. 
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Rysunek 7. Usytuowanie parku krajobrazowego, rezerwatów przyrody i stanowiska 

dokumentacyjnego na terenie gminy Kosakowo 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Na terenie gminy Kosakowo znajduje się także 10 pomników przyrody, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 6. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kosakowo 

Lp. 
Data 

utworzenia 
Obowiązująca podstawa prawna  Opis pomnika przyrody 

Obwód na 
wysokości 

1,3 m 
 [cm] 

Wys. [m] Opis lokalizacji 

1.  1955-01-24 

Orzeczenie nr 72 z dnia 17.08.1954 r. 

w Ogłoszeniu Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 25 

stycznia 1955 r. w sprawie uznania 

niektórych tworów przyrody 

w województwie gdańskim za pomniki 

przyrody (Dz. U. Nr 1, poz. 4) 

Aleja lipowa (Lipa drobnolistna) 
w wieku ok. 400 lat 

od 70 do 
143 

od 14 do 
22 

Droga Mosty-Rewa 

2.  1972-10-10 

Orzeczenie nr 296 Prezydium WRN 

w Gdańsku Wydz.RiL o uznaniu za 

pomnik przyrody 

Grupa 2 jesionów wyniosłych 172, 167 19, 19 Mechelinki, nad zatoką 

3.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Wierzba biała 142 16 

Rośnie w miejscowości Rewa 

przy drodze powiatowej ul. 

Morska (vis a vis posesji 

pomiędzy nr 69 i 71) 

4.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Lipa drobnolistna 146 24 
150m za leśniczówką l. 

Dębogórze 

5.  2010-11-17 

Uchwała Nr VIII/29/2011 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011 roku 

w sprawie: nadania imienia „Bernard” 

drzewu gatunku dąb szypułkowy 

uznanego za pomnik przyrody Uchwałą 

Rady Gminy Kosakowo Nr 

LXVII/72/2010 z dnia 12 sierpnia 

Dąb szypułkowy 115 13 

Rośnie w miejscowości 

Mechelinki przy drodze ul. Do 

Morza z Mechelinek do 

Pierwoszyna 
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Lp. 
Data 

utworzenia 
Obowiązująca podstawa prawna  Opis pomnika przyrody 

Obwód na 
wysokości 

1,3 m 
 [cm] 

Wys. [m] Opis lokalizacji 

2010r. 

6.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Grupa 4 lip drobnolistnych -, 54, 50, 53 -, 9, 7, 8 

Rośnie w miejscowości 

Kazimierz przy skrzyżowaniu 

ul. Św. Marka i ul. Majowej 

7.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Grupa 2 lip drobnolistnych 96, 110 22, 23 

Rośnie w miejscowości 

Mechelinki przy drodze ul. 

Nadmorska 2 

8.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Dąb szypułkowy 146 24 

Rośnie w miejscowości 

Pierwoszyno przy ul. Bocznej 

17 

9.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Jesion wyniosły 109 20 

Rośnie w miejscowości 

Mechelinki przy drodze ul. 

Nadmorska 2 

10.  2010-11-17 

Uchwała Nr LXVII/72/2010 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uznania za pomniki przyrody 

niektórych drzew w gminie Kosakowo 

Sosna zwyczajna 71 13 

Rośnie w miejscowości Mosty 

przy drodze ul. Leśna (vis a vis 

posesji nr 21 z ul. 

Modrzewiowej) 

źródło: GDOŚ 

 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo za lata 2017-2018 
 

21 
 

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo 

Tabela 7. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo, lata 2017-2018 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1.  Budowa ulicy Derdowskiego Gmina Kosakowo 

2017 3 7 640 705,82 

Środki własne 

Zlecenie opracowania materiałów 

przetargowych dla postępowania na 

budowę ul. Derdowskiego oraz 

Inspektorów nadzoru poszczególnych 

branży, zawarcie umowy na Inżyniera 

Projektu, na pełnienie funkcji Inspektora 

nadzoru branży elektrycznej, sanitarnej, 

teletechnicznej i drogowej, na 

przeprowadzenie badań archeologicznych. 

Wyznaczenie i wznowienie punktów 

granicznych.  

W zakresie uzyskania przejezdności 

wybudowano ulicę Derdowskiego na 

odcinku 2 080 mb od centrum handlowego 

SZPERK do ulicy Żeromskiego 

w miejscowości Kosakowo wraz ze 

skrzyżowaniem typu rondo z ulicą 

Żeromskiego w Kosakowie oraz budową 

sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia 

ulicznego i przebudową istniejącej 

infrastruktury technicznej – sieci 

wodociągowej i teletechnicznej. 

Podstawowe parametry: droga klasy Z, 

jednojezdniowa, dwupasowa, szerokość 

pasa ruchu – 3,5 m. Przebudowano wlot 

ul. Derdowskiego od strony ul. Płk. St. 

2018 3 3 261 625,49 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Dąbka w Gdyni. 

2.  Budowa drogi Chmielna – Paska Gmina Kosakowo 

2017 1 66 516,00 Środki własne 

Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy 

Dwór (dokumentacja).  

Podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji i uzyskanie Decyzji ZRiD na 

budowę drogi ul. Chmielnej, Gronowej 

i Paska. 

2018 1 72 201,00 Środki własne 

Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy 

Dwór. 

Wykonano wizualizację 3D projektu 

budowy ul. Chmielnej i Gronowej 

w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym 

Dworze. Złożono projekt do Starostwa 

Powiatowego w Pucku celem uzyskania 

Decyzji ZRiD na budowę drogi ul. 

Chmielnej, Gronowej w miejscowości 

Dębogórze i ul. Paska w miejscowości 

Suchy Dwór. Dokumentacja techniczna 

wielobranżowa pn. projekt budowy lano-

wykonawczy budowy zbiornika 

retencyjnego celem odwodnienia drogi 

w Dębogórzu. 

3.  Budowa obwodnicy Pierwoszyna Gmina Kosakowo 

2017 1 10 000,00 Środki własne 
Opracowanie dokumentacji budowy 

obwodnicy Pierwoszyna. 

2018 1 45 965,00 Środki własne 
Wykonano projekt koncepcyjny obwodnicy 

Pierwoszyna. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

4.  
Budowa i wyznaczenie tras pieszo-

rowerowych na terenie gminy Kosakowo 
Gmina Kosakowo 

2017 3 87 564,42 Środki własne 

Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1517G na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Leśną do ul. Grabowej 

(od km 3+606 do km 3+786) 

w miejscowości Mosty oraz przebudowa 

skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. 

Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie 

w ciągu drogi powiatowej nr 1519G 

Kosakowo – Kazimierz (długość odcinka 

ok 300m). 

Pomoc finansowa Gminy na rzecz Powiatu 

Puckiego udzielona na realizację zadania 

na podstawie Uchwały Rady Gminy 

Kosakowo Nr XXXVIII/29/2017 z dnia 

23.03.2017 oraz Uchwały Rady Gminy 

Kosakowo Nr XLII/68/2017 z dnia 

29.06.2017. 

2017 1 16 359,00 Środki własne 

Budowa Skweru w Dębogórzu wraz 

z fragmentem drogi rowerowej. 

Wykonano dokumentację projektowo-

kosztorysową i uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

W 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania 

z powodu nie uzyskania dofinansowania. 

2018 1 

4 376,46, w tym 

Gmina Kosakowo 

1 588,65, Unia 

Europejska 

2 787,81 

Środki własne, 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10. 

Zrealizowano udział Gminy w projekcie 

partnerskim w zakresie wspólnej 

dokumentacji przygotowawczej – studium 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Pomorskiego 

2014-2020 

wykonalności. 

2018 3 158 999,64 Środki własne 

Wykonanie fragmentu pieszo-rowerowego 

przy ul. Szkolnej w Pogórzu. 

W ramach zadania wykonano: demontaż 

obrzeży betonowych – 1 szt., demontaż 

kostki wraz z jej wywozem, korytowanie na 

poszerzeniu – 200 m², demontaż obrzeży 

betonowych o gr. 8 cm – 820 m, 

podbudowa na poszerzeni – 200 m², 

podbudowa wyrównująca z kruszywa 

łamanego 2-4 cm – 1430 m², naprawa 

i korekta studni – 1 szt., wylanie masy 

asfaltowej – 815 m², ułożenie kostki – 615 

m². 

5.  

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 

na obiektach użyteczności publicznej 

w gminie Kosakowo 

Gmina Kosakowo 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

6.  

 

 

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 

gminnego systemu oświetlenia terenów 

publicznych 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2 

 

289 837,70 

 

Środki własne 

Wybudowano oświetlenie ul. Wodnej 

w miejscowości Rewa, poprzez ułożenie 

0,063 km linii kablowej i ustawienie 3 

latarni 6 m, oprawy LED. Wykonano 

dokończenie budowy oświetlenia ul. 

Wczasowej w Rewie - 1 latarnia 6m. 

Wybudowano oświetlenie na ul. Akacjowej 

w Mostach, poprzez ułożenie 0,370km linii 

kablowej, ustawienie 9 latarni 6 m, oprawy 

uliczne LED. Podpisano umowę na 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

w branży elektrycznej. Uzupełniono 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 

gminnego systemu oświetlenia terenów 

publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oświetlenie na ul. Nadmorskiej 

w miejscowości Mechelinki poprzez 

ułożenie 40 mb linii kablowej, ustawienie 

1 słupa 9 m, oprawy LED. Opracowano 

dokumentacje projektowej dla budowy 

oświetlenia drogowego w ul. Mickiewicza 

i Gen. Dąbrowskiego w Pogórzu, ul. 

Stokrotkowej i Wrzosowej w Kosakowie, 

ul. Polnej w Mostach, ciągu pieszego wału 

przeciwsztormowego w miejscowości 

Rewa. Wykonano zasilanie oświetlenia 

przy stawie w miejscowości Dębogórze. 

Uzupełniono oświetlenie drogowe poprzez 

ustawienie łącznie 4 latarni w sięgaczu 

oraz na ul. Wiśniowej w miejscowości 

Pierwoszyno. Zaprojektowano całość 

i wybudowano 70 mb (2x 35mb – mufa 1 

i 2) linii kablowej, ustawiono 1 latarnię 7m 

z oprawą uliczną LED w ul. Kapitańskiej 

w m. Mechelinki. Zaprojektowano 

i wybudowano 129 mb linii kablowej 

ustawiono 2 latarnie 9m, oprawy Led w ul. 

Renklodowej w m. Pierwoszyno. 

Uzupełniono oświetlenie drogowe przy 

przejściu dla pieszych w ul. Szkolnej 

w miejscowości Suchy Dwór. Uzupełniono 

oświetlenie ul. Cytrynowej w miejscowości 

Dębogórze poprzez ułożenie 0,140 km linii 

kablowej, ustawienie 4szt. latarnie 6m. 

Zaprojektowano i wybudowano 42 mb linii 

kablowej, ustawiono 2 latarnie 6m, wraz 

z szafką oświetleniową na ul. Spacerowej 

w miejscowości Mosty. Zaprojektowano 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 

gminnego systemu oświetlenia terenów 

publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

i wybudowano 72 mb linii kablowej, 

ustawiono 3 latarnie 6 m, wraz z szafką 

oświetleniową na ul. Konopnej 

w miejscowości Dębogórze. 

Zaprojektowano i wybudowano 38 mb linii 

kablowej, ustawiono 2 latarnie 6 m, wraz 

z szafką oświetleniową na ul. Cedrowej 

w miejscowości Mosty. Wybudowano 123 

m linii kablowej, ustawiono 3 latarnie 7 m 

w ul. Majowej w miejscowości Kazimierz. 

Wykonano aktualizację użytków dla 

potrzeb budowy oświetlenia w gminie. 

Dokonano opłat przyłączeniowych dla 

budowy oświetlenia: ul. Zapolskiej, 

Sienkiewicza, Sienkiewicza, Kościuszki 

w miejscowości Pogórze, ul. Plażowej 

w miejscowości Rewa, ul. Spacerowej 

i Cedrowej w miejscowości Mosty, ul. 

Konopnej w miejscowości Dębogórze. 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2 827 941,71 Środki własne 

Wykonano projekty budowy oświetlenia: 

ul. Długosza i Bahdaja w miejscowości 

Suchy Dwór, ul. Firleja w Pogórzu, ul. 

Morwowej, Widokowej w Mostach, ul. 

Gruszkowej, ul. Ogrodników 

w miejscowości Pierwoszyno, ul. Miętowej 

w Dębogórzu, ul. Lubczykowej i Złote 

Piaski w miejscowości Kosakowo, ul. 

Majowej w miejscowości Kazimierz. 

Wybudowano oświetlenie wraz 

z pełnieniem nadzoru w branży 

elektrycznej na: ul. Stokrotkowej – 5 

latarni, ul. Wrzosowej – 5 latarni, ul. 
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Budowa, rozbudowa i modernizacja 

gminnego systemu oświetlenia terenów 

publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Kminkowej, Słonecznikowej – 5 latarni, 

w miejscowości Kosakowo, ul. Jodłowej – 

4 latarnie, ul. Polnej i Piaskowej – 25 

latarni w Mostach, ul. Pola w miejscowości 

Suchy Dwór – 5 latarni, ul. Długiej 

w Dębogórzu Wybudowaniu – 3 latarnie, 

ul. Grzybowej i Cytrynowej w Dębogórzu – 

5 latarni, ul. Mickiewicza – 8 latarni, ul. 

Dąbrowskiego – 8 latarni w Pogórzu, ul. 

Stoczniowców i Kapitańskiej 

w Mechelinkach – 5 latarni, ul. Gruszkowa 

w miejscowości Pierwoszyno – 2 latarnie, 

ul. Firleja w miejscowości Pogórze – 11 

latarni, ul. Miętowa w miejscowości 

Dębogórze – 5 latarni, ul. Lubczykowa, 

Złote Piaski w Kosakowie – 5 latarni, ul. 

Widokowa – 3 latarnie, ul. Morwowa – 10 

latarni w miejscowości Mosty, ul. Bahdaja 

w miejscowości Suchy Dwór – 7 latarni. 

Podpisano umowy o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej dla ul. Morwowej 

w Mostach, ul. Miętowej w Dębogórzu, ul. 

Mickiewicza, Firleja, Abrahama, Traugutta 

i Czechowicza w Pogórzu oraz wału 

przeciwsztormowego w Rewie. 

Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie 

przejścia dla pieszych przy ul. Morwowej 

w Mostach. 

Przeprowadzono badania archeologiczne 

i pełniono nadzór archeologiczny nad 

budową oświetlenia ul. Mickiewicza, 

Wiejską, Dąbrowskiego i Firleja 
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w Pogórzu, ul. Morwowej w miejscowości 

Mosty. 

Zaktualizowano użytki pod budowę 

oświetlenia. 

7.  

Kontrole przestrzegania zakazu spalania 

odpadów w urządzeniach grzewczych 

i na otwartych przestrzeniach. 

Gmina Kosakowo 2017-2018 2 

W ramach 

funkcjonowania 

Straży Gminnej 

Środki własne 

Wójt Gminy Kosakowo na podstawie art. 

379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska  upoważnił Straż Gminną do 

kontroli przestrzegania i stosowania 

przepisów w/w ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach w zakresie objętym 

właściwością Wójta Gminy Kosakowo, 

w tym uprawnień wymienionych w art. 379 

ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. W przypadku 

stwierdzenia spalania odpadów zgłoszenia  

kierowane są do Straży Gminnej 

w Kosakowie, która na bieżąco podejmuje 

działania kontrolne.  

Uchwała nr LXI/223/2018 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 26 września 2018 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 

Kosakowo w § 14 wprowadza zapis 

„zabrania się spalania odpadów na 

powierzchni ziemi oraz w instalacjach 

grzewczych w budynkach, przy czym 

dopuszcza się spalanie odpadów 

z drewna niezawierającego substancji 
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niebezpiecznych, nie powodując przy tym 

uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 

nieruchomości”. 

Działania kontrolne obejmują cały teren 

Gminy Kosakowo. Zwiększona ilość 

kontroli występuje w okresie grzewczym. 

Interwencje podejmowane są 

bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia. 

8.  
Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych 
Mieszkańcy 2017-2018 2 Brak danych Środki własne 

Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych przez właścicieli budynków. 

W latach 2017-2018 nie przeprowadzano 

prac termomodernizacyjnych gminnych 

budynków mieszkalnych. 

Zagrożenia hałasem 

9.  

Ochrona obszarów o korzystnym klimacie 

akustycznym poprzez uwzględnianie ich 

Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Gmina Kosakowo od 2004 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Ochrona obszarów w MPZP poprzez 

odpowiednie zapisy: uciążliwości dla 

środowiska, związane z prowadzoną na 

terenie działalnością gospodarczą, 

a powodowane przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektroenergetyczne 

i promieniowanie, nie mogą wykraczać 

poza granice nieruchomości zajmowanej 

przez inwestycje je wywołujące. 

10.  
Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji 

obiektów usługowych i przemysłowych 
Gmina Kosakowo od 2004 2 

Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Wykluczanie w MPZP funkcji uciążliwych 

dla zabudowy mieszkaniowej w jej 

sąsiedztwie i lokalizowanie usług 

uciążliwych poza obszarami 

mieszkaniowymi. 
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11.  
Kontrola emisji hałasu do środowiska 

z obiektów działalności gospodarczej 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Gdańsku 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

12.  
Kontrola emisji hałasu do środowiska 

z drogi wojewódzkiej nr 100 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Gdańsku 

2017-2018 0 - - 

Brak realizacji zadania. WIOŚ prowadził  

pomiary hałasu drogowego na innych 

odcinkach dróg. 

13.  

 

 

 

 

 

Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

2017 3 

1 628 575,94 

(koszt całego 

zadania, również 

opracowania 

dokumentacji) 

Środki własne 

Harmonogram budowy i modernizacji dróg 

gminnych wraz z odwodnieniem dróg. 

Wykonano budowę/przebudowę ulic 

Parandowskiego, Maczka w Suchym 

Dworze, Lotniczej w Pogórzu, Agrestowej 

w Pierwoszynie. 

 

 

2017 

 

 

3 31 083,86 Środki własne 

Modernizacja dróg gminnych w Dębogórzu 

Wybudowaniu. 

Zlecono opracowanie materiałów dla 

postępowań przetargowych w zakresie 

wykonania dokumentacji dla ul. 

Dębogórskiej i Piaskowej w Dębogórzu 

Wybudowaniu oraz opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową 

dla przebudowy (remontu) ul. 

Dębogórskiej oraz ul. Piaskowej 

w Dębogórzu Wybudowaniu. 
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Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 3 943 549,66 Środki własne 

Modernizacja dróg gminnych w Dębogórzu 

Wybudowaniu. 

Uzyskano skuteczne zgłoszenie dla 

remontu istniejącego utwardzenia ul. 

Piaskowej w miejscowości Dębogórze 

Wybudowanie. Wykonano remont 

istniejącego utwardzenia ul. Dębogórskiej 

w miejscowości Dębogórze Wybudowanie 

– jezdnia o nawierzchni bitumicznej dł. 641 

mb, szer. 6,0 m, remont istniejącego 

odwodnienia w rejonie mostu nad 

kanałem, pozostałe powierzchniowo na 

pobocze gruntowe. 

2018 3 1 140 000,00 Środki własne 

Przebudowa skrzyżowania ul. 

Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. 

Daliową w Kosakowie w ciągu drogi 

powiatowej nr 1519G Kosakowo – 

Kazimierz (długość odcinka ok. 300m). 

W ramach porozumienia zrealizowano 

przebudowę 300m odcinka skrzyżowania 

ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą 

i ul. Daliową w Kosakowie w ciągu drogi 

powiatowej nr 1519G Kosakowo – 

Kazimierz. Pomoc finansowa dla Powiatu 

Puckiego zgodnie z Uchwałą Nr 

LXI/228/2018 Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26.09.2018 r. 

2018 2 1 839 125,01 Środki własne 
Przebudowa układu drogowego 

skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i adm. K. 

Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. 
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Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traugutta w Pogórzu gm. Kosakowo oraz 

budowa układu drogowego ul. Traugutta 

i Czechowicza w Pogórzu gm. Kosakowo 

wraz z infrastrukturą techniczną. 

Wykonano podbudowy i warstwy 

konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią 

wiążącą dla relacji skrętu w lewo z drogi 

ul. Płk Dąbka. Na wlocie zachodnim 

wykonano pas o długości 75 m (odcinek 

zmiany pasa ruchu 35 m, odcinek 

zwalniania 15 m, odcinek akumulacji 25 

m). Na wlocie wschodnim długość pasa 

wynosi 100 m (odcinek zmiany pasa ruchu 

50 m, odcinek zwalniania 15 m, odcinek 

akumulacji 35 m). Likwidacji uległo 

istniejące przejście dla pieszych, które 

zostaje wyznaczone na wlocie zachodnim. 

Na wlocie ul. Porębskiego wykonano 

korektę luku z uwagi na bardzo mały 

promień oraz poszerzenie wlotu do 6,0 m. 

W ramach zadania zrealizowano 70% prac 

związanych z budową chodników po 

północnej stronie ulicy oraz chodniki 

doprowadzające do przejść dla pieszych 

w rejonie skrzyżowania. Wykonano około 

50% prac związanych z budową linii 

zasilania i oświetlenia ulicznego 

i wykonaniu oświetlenia drogowego w ul. 

Płk Dąbka i ul. Traugutta w Pogórzu 

(zaawansowanie wynosi około 80%). 

Wykonano sieci sanitarne w postaci 

kanalizacji deszczowej (sieć wraz ze 

skrzynkami rozsączającymi) oraz instalacji 
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Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gazowej (przebudowa fragmentu 

istniejącej sieci – kolizja).Wykonano około 

70% prac związanych z budową 

kanalizacji kablowej zasilania sygnalizacji 

świetlnej skrzyżowania). Zakończenie 

robót planowane na koniec kwietnia 2019 

r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

9 417 463,54 

(koszt całego 

zadania, również 

opracowania 

dokumentacji) 

Środki własne 

Harmonogram budowy i modernizacji dróg 

gminnych wraz z odwodnieniem dróg. 

Wykonano budowę/przebudowę/ remont 

istniejącego utwardzenia dróg: 

ul. Olchowa w Mostach – wykonano 

jezdnię o nawierzchni bitumicznej o dług. 

ok. 397 mb i szer. 5,0m, 

ul. Owocowa w Dębogórzu – Etap I - 

wykonano jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej dł. ok. 280 mb, szer. 5,0 m, 

nawierzchnię pieszą z kostki betonowej, 

kanalizację deszczową, oświetlenie 

uliczne oraz przebudowano sieci 

teletechniczne. 

Wybudowano / przebudowano 

następujące ulice: 

ul. Szarotki w Kosakowie o szerokości 

4,50 - 5,00 m, długości 179,34 m, 

ul. Aksamitna w Kosakowie o szerokości 

4,50 m i długości około 169,06 m, 

ul. Różewicza w Pogórzu o szerokości 

5,00 m, długości 288,00 m, 

ul. Wrocławska w Rewie o szerokości 4,50 

m, długości 41,29 m,  
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Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Piaskowa w Mostach o szerokości 4,50 

m, długości 135,17 m, 

ul. Polna w Mostach o szerokości 5,00 m, 

długości łącznie 462,17 m 

ul. Zielna w Dębogórzu o szerokości 4,50 

m, długości 26,55 m, 

ul. Grzybowa w Dębogórzu: odcinek 

opadający o szerokości 5,00 m, długości 

91,81 m, 

ul. Lotnicza w Pogórzu o szerokości 4,50 

m, długości 171 mb, 

ul. Maczka w Suchym Dworze 

o szerokości 5,00 m, długości 151,17 m, 

ul. Gruszkowa w Pierwoszynie 

o szerokości 4,50 m, długości 131m, 

ul. Kwiatowa w Pierwoszynie o szerokości 

4,50 m, długości około 124 m, 

ul. Baryki w Pogórzu o szerokości 5,00 m, 

długości 113,30 m, 

ul. Dunina w Pogórzu o szerokości 5,00 m 

i długości 141,23 m, 

ul. Herberta w Pogórzu o szerokości 5,50 

m, długości 113,65 m, 

ul. Poświatowskiej o szerokości 5,00 m 

i długości 108,30 m, 

ul. Brzechwy w Suchym Dworze 

o szerokości 4,50 m, łącznej długości 150 

m, 

ul. Karpińskiego w Suchym Dworze 

o szerokości 5,88 m, długości 57,69 m, 

ul. Parandowskiego w Suchym Dworze 

o długości łącznej około 322 m, szerokość 

jezdni zmienna od 5.0 do 6,0 m, 
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Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Migdałowa o szerokości 5,00 m, 

długości 132,54 m, 

ul. Morsztyna o szerokości 5,00 m, 

długości 92,27 m, wszystkie nawierzchnie 

z mieszanki mineralno-asfaltowej; 

nawierzchnie nieurządzonych zjazdów 

indywidualnych z kruszywa łamanego, 

ul. Piwna w Dębogórzu o szerokości 4,50 

m, długości 157,55 m i nawierzchni 

z mieszanki mineralno-asfaltowej na 

odcinku 131 m, pozostałe z płyt yomb, 

ul. Łódzka w Rewie o szerokości 4,50 m, 

długości 374,55 m, nawierzchni 

z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

o nawierzchni z płyt ażurowych typu 

MEBA (na odcinku od km 0+325,90 do 

końca ul. Łódzkiej wraz z placem do 

zawracania), 

ul. Majowa w Kazimierzu – droga 

o długości około 55 m i szerokości 4,5 m 

o nawierzchni bitumicznej, 

ul. Widokowa o szerokości 5,00 m, 

długości 289,89 m ograniczoną z obu 

stron opornikiem betonowym o wymiarach 

12x25 cm wtopionym, 

ul. Agrestowa w Pierwoszynie została 

zagospodarowana na całej szerokości 

istniejącego pasa drogowego poprzez 

wymianę istniejącej nawierzchni jezdni na 

nawierzchnię z betonowej kostki brukowej 

typu BEHATON gr. 8 cm koloru szarego, 

fazowanej, 

ul. Kasztanowa w Mostach: odcinek 1 
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Stosowanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zapobiegających 

nadmiernej emisji hałasu do środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

szer. 4,5m, długości 65,50 m, 

nawierzchnia asfaltowa ograniczona 

obrzeżem betonowym wtopionym, odcinek 

2 o długości 118,60 m wykonany z asfaltu 

ograniczonego krawężnikiem w tym na 

odcinku od km 0+070,12 do 0+118,60 

jezdnia o szerokości 3,00 m , 

nawierzchnia na tym odcinku z płyt MEBA, 

odcinek 3 o szerokości 4,50 m, długości 

55,65 m ograniczona jednostronnie 

obrzeżem betonowym, 

ul. Astrowa w Kosakowie o długości około 

250 m, szerokości od 5,0 do 6,0 m 

i nawierzchni bitumicznej 

ul. Gdyńska w Rewie – przebudowano 

chodnik o szerokości 2,0 m oraz 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

perony autobusowe urządzone na nowo, 

ul. Tuwima w Pogórzu o szerokości 4,50 

m, długości około 65 m, o nawierzchni 

z kostki betonowej. 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Gdańsku 

2018 3 52 217,52 Środki własne 

Wykonanie remontów cząstkowych 

nawierzchni w technologii asfaltobetonu 

w ilości 514,45 m
2
 (droga wojewódzka nr 

100) i 101 m
2
 (droga wojewódzka nr 101). 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

14.  

Ograniczanie powstawania źródeł pól 

elektromagnetycznych na terenach gęstej 

zabudowy mieszkaniowej na etapie 

planowania przestrzennego oraz 

Gmina Kosakowo od 2007 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Wprowadzanie do MPZP odpowiednich 

zapisów, w których wyklucza się stały 

pobyt ludzi oraz wielogodzinny pobyt 

dzieci i młodzieży w strefie ograniczeń. 
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wprowadzenie zagadnienia pól 

elektromagnetycznych do Miejscowych 

Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego 

15.  
Kontrola obecnych i potencjalnych źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Gdańsku 

2017-2018 2 

W ramach 

działalności 

statutowej 

Środki własne 
Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej 

informacji w rozdz. 5.5. 

16.  

Utrzymanie poziomów 

elektromagnetycznego promieniowania 

poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej 

na poziomie dopuszczalnym 

Przedsiębiorcy 2017-2018 2 

W ramach 

działalności 

gospodarczej 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco, co 

potwierdzają prowadzone badania 

kontrolne. 

Gospodarowanie wodami 

17.  

Prowadzenie ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych 

Gmina Kosakowo 2017-2018 2 

W ramach 

działalności 

statutowej 

Komunalny 

Związek Gmin 

„Dolina Redy 

i Chylonki” 

Ewidencję w tym zakresie prowadzi 

w imieniu Gminy Kosakowo Komunalny 

Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 

Na terenie gminy Kosakowo znajdują się 

293 zbiorniki bezodpływowe oraz dziewięć 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

18.  

Wspieranie finansowe budowy 

indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków (głównie na terenach zabudowy 

rozproszonej i obszarach trudnych do 

skanalizowania, gdzie jest to prawnie 

dozwolone) 

Gmina Kosakowo 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 
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19.  

Uwzględnianie w dokumentach 

planistycznych oraz respektowanie stref 

ochronnych wód podziemnych 

Gmina Kosakowo od 2007 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Wprowadzenie odpowiednich zapisów 

o występowaniu stref, w których należy 

stosować rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne 

gwarantujące zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej 

narażonej, brakiem naturalnej izolacji 

użytkowego zwierciadła wody, na pionową 

migrację zanieczyszczeń. 

20.  
Bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków 

wodnych. 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Gdańsku 

22.10.2018-

21.12.2018 
3 136 969,17 Środki własne 

Prace utrzymaniowe na następujących 

ciekach i urządzeniach wodnych: 

1. Kanał Łyski w km 0+000 – 2+450, 

rozmiar 2,4 km. 

2. Zagórska Struga w km 0+000 – 6+600, 

rozmiar 6,4 km. 

3. Kanał Konitop Leniwy w km 1+200 – 

3+850, rozmiar 2,65 km. 

4. Kanał B4 w km 0+000 – 3+942, rozmiar 

3,9 km. 

5. Kanał B5 w km 0+500 – 3+855, rozmiar 

3,4 km. 

6. Kanał C Mrzezino w km 1+877 – 2+548, 

rozmiar 0,7 km. 

Łącznie wykonano 19,5 km bieżącej 

konserwacji cieków. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo za lata 2017-2018 
 

39 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserwacja rowów melioracyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 196 313,51 Środki własne 

1. Odwodnienie terenu przeciwdziałające 

napływowi wód opadowych z terenów 

gminnych na teren działki nr 106 

w Kosakowie, w tym pogłębienie 

i wyprofilowanie istniejącego rowu. 

2. Powiększenie o 500 m
3
 zdolności 

retencyjnych istniejącego zbiornika wód 

opadowych na terenie przylegającym do 

Gimnazjum w Kosakowie. 

3. Zagospodarowanie wód opadowych 

przylegających do ul. Wiśniowej 

w Pierwoszynie. 

4. Zagospodarowanie wód opadowych 

terenów przylegających do ul.  Aloesowej 

w Kosakowie. Przebudowa rowu 

melioracyjnego wzdłuż ulicy aloesowej 

w Kosakowie. 

5. Konserwacja gruntowa rowu 

melioracyjnego zbierającego wody 

opadowe z terenu przylegającego do ulicy 

Nadmorskiej Mechelinki. 

6. Wykonanie zbiornika retencyjnego wody 

deszczowej na dz. nr 71/2 obręb 

Dębogórze. 

7. Zagospodarowanie wód opadowych 

terenów przylegających do ul. Wierzbowej 

w Mostach. 

8. a) Oczyszczenie rowów melioracyjnych 

we wsi Kazimierz, od ul. Kazimierskiej do 

ul. Rumskiej wraz z przepustem w ul. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo za lata 2017-2018 
 

40 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserwacja rowów melioracyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Rumskiej. 

b)  Oczyszczenie rowów melioracyjnych 

we wsi Dębogórze Wybudowanie wzdłuż 

ulicy Długiej, od ul. Mostowej w kierunku 

Kazimierza – odległość  400 mb. 

9. Konserwacja gruntowa rowów K – 75 

mb i B-5K – 510 mb, w miejscowości 

Rewa. 

10. Konserwacja gruntowa rowu „M” 

w miejscowości Rewa. 

11. Dwukrotne udrożnienie ujścia 

właściwego rowu „M” do Zatoki Gdańskiej 

w miejscowości Rewa. 

12. Konserwacja gruntowa  rowu „B5-62” 

w rejonie ul. Miłorzębowej w miejscowości 

Mosty. 

13. Odtworzenie rowu przydrożnego 

odwadniającego ul. Rzemieślniczą 

w miejscowości Kosakowo. 

14. Odtworzenie rowu przydrożnego  ul. 

Wałowa oraz ul. Kameliowa 

w miejscowości Mosty. 

2018 3 83 756,88 Środki własne 

1. Odtworzenie przepustu 

odprowadzającego wody opadowe z ulicy 

Zapolskiej w miejscowości Suchy Dwór. 

2. Odtworzenie wylotu rowu w celu 

udrożnienia odpływu wód opadowych 

w rejonie działki 142.3 w Kosakowie 

3. Konserwacja gruntowa rowu B4 - 144 
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w miejscowości Kazimierz. 

4. Udrożnieniu przepustu przylegającego 

do ul. Kazimierskiej w miejscowości 

Kazimierz. 

5. Konserwacja rowów melioracyjnych we 

wsi Dębogórze. Wybudowanie wzdłuż 

ulicy Długiej, od ul. Mostowej w kierunku 

wsi Kazimierz – odległość  200 mb. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

22.  

 

 

 

 

 

 

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2 128 215,83 Środki własne 

Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej gminy Kosakowo. 

Zapłacono za pełnienie nadzoru 

autorskiego nad projektem budowlanym 

kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej 

w miejscowości Mosty. Uregulowano 

ostatnią część płatności za wykonanie 

koncepcji kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Suchy Dwór. Wykonano 

roboty uzupełniające polegające na 

budowie sieci kanalizacji w ul. Jodłowej 

w miejscowości Mosty. Zapłacono za 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

budową kanalizacji w ul. Jodłowej 

w miejscowości Mosty. Opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową 

budowy kanalizacji i wodociągu na Złotych 

Piaskach. Dokonano opłaty rocznej za 

umieszczenie urządzenia w pasie 

drogowym zgodnie z Decyzją 

GKOŚ.7230.1.25.2017.ID z 17.03.2017. 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano umowę na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w ul. Kościuszki 

w miejscowości Pogórze, realizacja w toku 

w ramach uzyskania decyzji ZRiD dla 

budowy i przebudowy ul. 

Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza 

w miejscowości Pogórze. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2 321 882,76 Środki własne 

Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej gminy Kosakowo. 

Przebudowa sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w ul. Kołłątaja w Pogórzu. 

W ramach zadania: opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

uzgodnień, wykonaniem badań 

geologicznych, wykonaniem mapy do 

celów projektowych; wykonanie: prace 

pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, prace przygotowawcze 

i rozbiórkowe (wywiezienie gruntu, 

jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, 

dezynfekcja sieci itp.), prace ziemne 

(wykopy oraz przekopy wykonane ręczne 

oraz koparkami podsiębiernymi, 

umocnienie ścian wykopów, zasypanie 

wykopów, zagęszczenie nasypów, 

utylizacja gruntu itp.), prace montażowe: 

sieć kanalizacyjna z rur PVC, Ø 200 mm – 

80 m, Ø 160 mm – 50 m, studzienki 

kanalizacyjne VAWIN 315-425 mm 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z zamknięciem, rurą teleskopową, kinetą 

i pokrywą żeliwną o różnych średnicach, 

łącznie 13 sztuk, sieć wodociągowa z rur 

polietylenowych PE, PEHD, Ø 110 mm - 

80 m, Ø 63 mm – 42 m, oznakowanie tras 

oraz próba szczelności obu sieci. 

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

w ulicy Kołłątaja w Pogórzu. W ramach 

zadania: prace pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych, prace ziemne (wykopy 

oraz przekopy wykonane koparkami 

podsiębiernymi, wykopy ręczne, pełne 

umocnienie ścian wykopów, zasypanie 

wykopów, zagęszczenie nasypów, 

wywiezienie urobku ziemnego itp.), prace 

montażowe: kanały z rur kanalizacyjnych 

PVC Ø 160 mm – 50 m, studzienki 

kanalizacyjne systemowe VAWIN 315-425 

mm z zamknięciem, rurą teleskopową, 

kinetą i pokrywą żeliwną o różnych 

średnicach, łącznie 7 sztuk, oznakowanie, 

próba szczelności. 

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z odejściami do granic 

działek w ul. Asnyka, Szymborskiej, 

Gombrowicza w miejscowości Pogórze – 

sieć z rur PCV o średnicy DN200, długości 

293,3 mb, 14 przyłączy z rur PCV 

o średnicy DN160. 

Wykonano dokumentację projektowo-

kosztorysową: 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

1.Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w rejonie ul. Zapolskiej, 

Asnyka oraz budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej wraz z budową 

przepompowni w ul. Asnyka i Kownackiej 

w miejscowości Pogórze oraz budowy 

sieci wodociągowej w rejonie ul. Asnyka, 

Kownackiej, Zapolskiej w miejscowości 

Pogórze wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę i skutecznego zgłoszenia. 

2. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w ulicy Kościuszki oraz 

uzyskano pozwolenie na budowę w/w sieci 

w ramach decyzji ZRiD dla budowy 

i przebudowy ul. Kościuszki, 

Czarnieckiego i Czechowicza w Pogórzu. 

3. Podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Reja w miejscowości Suchy Dwór. 

4. Przekazano do Spółki PUK „PEKO” 

dokumentację projektowo-kosztorysową 

dotyczącą Budowy sieci wodociągowych 

na osiedlu Złote Piaski wraz ze 

skutecznym zgłoszeniem celem realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego w ramach 

środków spółki. 
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23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
470 247,96 (koszt 

całego zadania) 
Środki własne 

Odwodnienie terenów i zagospodarowanie 

wód opadowych w gminie Kosakowo, 

w tym:  

1. Opracowanie projektu budowlanego 

przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. 

Topolowej wraz z przebudową przepustu 

pod kanałem zrzutowym z GOŚ 

Dębogórze, na wysokości ul. Topolowej 

w Mostach. 

2. Zagospodarowanie wód opadowych 

przylegających do ul. Wiśniowej 

w Pierwoszynie na podstawie 

dokumentacji w zakresie: wykonanie 1 

przejścia przez jezdnię 6 m, wykonanie 

odwodnienia liniowego rurą PCV ø 200 

i 250 – 214 mb z kratkami, wbudowanie 

wpustów ulicznych typu ciężkiego – 5 szt., 

studnie rewizyjne PCV ø 400-1000 – 7 

szt. 

3. W zakresie ul. Bahdaja w Suchym 

Dworze: wykonanie kanalizacji 

deszczowej w tym: 7,5 m kanału 

deszczowego PVC DN200 SN8, wypustu 

drogowego okrawężnikowanego, wymiana 

5,9 m
3
 gruntu oraz 0,7 m

3
 żwiru na 

nawierzchnię wokół wpustu, wykonanie 

studni chłonnej w tym: studnia chłonna 

DN2500 H-5,5m, V=22 m
3
, wywóz 

nadmiaru gruntu około 39,6 m
3
, 2,4 m3

3
 

żwiru do studni oraz studnia osadnikowa 

DN1500, H=2,2m. 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. W zakresie ul. Baczyńskiego 

w Pogórzu: wykonanie kanalizacji 

deszczowej w tym: 72,5 m kanału 

deszczowego PVC DN200 SN8, 2 szt. 

studzienki osadnikowe PVC DN425, 

wypustu drogowego okrawężnikowanego, 

wymiana 64,8 m
3
 gruntu, wykonanie studni 

chłonnej w tym: studnia chłonna DN2500 

H=7m, V=34 m
3
, wywóz nadmiaru gruntu 

około 51m
3
, 2,4 m

3
 żwiru do studni oraz 

studnia osadnikowa DN1500, H=2,2m, 

roboty towarzyszące takie jak: 

odtworzenie chodnika z tłucznia ok 7,5 m
2
, 

odtworzenie nawierzchni asfaltowej ok 

6m
2
. 

5. Zagospodarowanie wód opadowych 

terenów przylegających do ul. Wierzbowej 

w Mostach w zakresie: wykonanie 

wykopu, ustawienie studni chłonnej 

ø 1200 z kręgów o głębokości 3,5 mb, 

zagęszczenie terenu, wywóz urobku 

z wykopu. 

6. Powiększenie o 500 m
3
 zdolności 

retencyjnych istniejącego zbiornika wód 

opadowych na terenie przylegającym do 

Gimnazjum w Kosakowie w zakresie 

pogłębienia istniejącego zbiornika 

i zagospodarowania urobku. 

7. Wykonanie zbiornika retencyjnego wody 

deszczowej na dz. nr 71/2 obręb 

Dębogórze w zakresie: mechaniczne 

wykopanie zbiornika, mechaniczne lub 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

ręczne rozplantowanie urobku, 

zabezpieczenie zbiornika poprzez 

wykonanie ogrodzenia z siatki 

ogrodzeniowej typu leśnego, ustawienie 

tablic informacyjnych, oczyszczeniu terenu 

robót z zanieczyszczeń i śmieci. 

8. Wykonanie odwodnienia terenu 

przylegającego do ul. Kaszubskiej 

w Pierwoszynie w zakresie: kanalizacji 

deszczowej fi 160 PCV zakrytą ze 

spływem do istniejącego stawu, 

osadników fi 600 z kratą wpustową uliczną 

na 40 ton – 2 szt. 

9. Zagospodarowanie wód opadowych 

przylegających do ul. M. Dąbrowskiej 

w Suchym Dworze w zakresie: osadnika fi 

600 betonowego połączonego ze studnią fi 

1200 kręgi – 1 szt. – istniejącą w ul. 

Szkolnej wraz z pierścieniem 

obciążającym, pierścieniem dystansowym 

oraz kratą żeliwną, kanalizacji deszczowej 

fi 200 PCV łączącej osadnik fi 600 ze 

studnią fi 1200 kręgi w ulicy M. 

Dąbrowskiej – 6 mb, kucie otworów, 

wywóz ziemi spod osadnika, przełożenie 

chodnika, uporządkowanie terenu. 

10. Odwodnienie terenu przeciwdziałające 

napływowi wód opadowych z terenów 

gminnych na teren działki nr 106 

w Kosakowie w zakresie: pogłębienia 

i wyprofilowanie istniejącego rowu, 

wypompowania wody z istniejącego 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

układu kanalizacyjnego, ręczne 

oczyszczenie istniejącej studni z namułu, 

oczyszczenie układu skrzynek 

rozsączających – odpompowanie namułu, 

płukanie „WUKO”, montaż studni DN 1200 

wraz z klapą zwrotną DN 315, 

oczyszczeniu terenu robót 

z zanieczyszczeń i śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 522 994,96 

(koszt całego 

zadania) 

Środki własne 

Odwodnienie terenów i zagospodarowanie 

wód opadowych w gminie Kosakowo, 

w tym: 

1. Wykonano odwodnienie ulicy Leśnej 

w Mostach sieć kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej, w ramach zadania 

wykonano: odwodnienie na odcinku od 

Distn, do D18, pełnienie nadzoru 

inwestorskiego, wykonanie prac na 

odcinku od D19 do D10 wraz z usunięciem 

kolizji z siecią wodociągową, wykonanie 

prac na odcinku od D10 do D1. 

2. Wykonano odwodnienie rejonu ul. 

Gałczyńskiego i Przybosia w Suchym 

Dworze t.j.: opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową odwodnienia 

rejonu ul. Gałczyńskiego i Przybosia 

w Suchym Dworze w zakresie: wykonanie 

mapy do celów projektowych, wykonanie 

dokumentacji geotechnicznej, wykonanie 

operatu wodnoprawnego na 

odprowadzanie wód opadowych do gruntu 

i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodnoprawnego, opracowanie projektu 

budowlanego w branży sanitarnej 

i drogowej (odbudowa jezdni po 

wykonanych robotach), przygotowanie 

wniosków zgłoszenia robót budowlanych. 

Wykonano: montaż zbiornika wód 

opadowych DN 2500 mm, h-5,0, dostawa 

i montaż separatora substancji 

ropopochodnych zintegrowanego 

z osadnikiem piasku, dostawa i montaż 2 

wpustów deszczowych wraz 

z przykanalikami DN200 PVC, 

tymczasowy demontaż i odbudowa po 

wykonanych robotach istniejącej 

nawierzchni asfaltowej w pasie ul. 

Gałczyńskiego. 

3. W ramach zadania odwodnienie 

terenów przylegających do ul. 

Rzemieślniczej: opracowano 

dokumentację projektowo-kosztorysową 

w zakresie: wykonanie mapy do celów 

projektowych, wykonanie dokumentacji 

geotechnicznej, wykonanie operatu 

wodnoprawnego na odprowadzanie wód 

opadowych do rowu (gruntu) i uzyskanie 

na jego podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego, opracowanie projektu 

budowlanego w branży sanitarnej 

i drogowej (odbudowa jezdni po 

wykonanych robotach), przygotowanie 

wniosków zgłoszenia robót budowlanych. 

Dostarczono i zamontowano separator 

substancji ropopochodnych oraz osadnika, 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wylot do odbiornika, kolektor deszczowy 

DN 400, 315 PVC w tym studnie rewizyjne 

DN 1200mm, przykanaliki DN200 PVC- 

połączenie istniejących wpustów 

i wyłączenie do proj. kolektora KD, 

dostarczono i zamontowano dodatkowy 

wpust deszczowy. Tymczasowy demontaż 

i odbudowa po wykonanych robotach 

kanalizacji istniejącej nawierzchni z kostki 

betonowej w pasie ulicy Leśnej. 

4. Odtworzenie odwodnienia działek 

drogowych nr 150/5, 149/1, 150/8 

w Dębogórzu, w zakresie: dostawa 

i montaż wpustu KD, dostawa i montaż KD 

PVC DN200mm-86 m; dostawa i montaż 

studni rewizyjnej PP/PVC DN 200/400 

mm, tymczasowy demontaż i odbudowa 

istniejącej nawierzchni po wykonanych 

robotach kanalizacyjnych. 

5. Opracowanie programu 

zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych na terenie gminy Kosakowo. 

W zakresie zadania wykonano: analiza 

istniejących dokumentacji i poziomu ich 

aktualności oraz danych o realizowanych 

i planowanych inwestycjach, ocena 

funkcjonowania systemu z wyznaczeniem 

zlewni dla 10 sołectw, inwentaryzacja 

studzienek, cieków wodnych i sieci 

kanalizacji deszczowej, założenia 

wstępnego modelu hydrodynamicznego 

systemu odwodnienia. 
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Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

6. Budowa studni chłonnej przy ul. 

Kasprowicza w miejscowości Pogórze. 

W ramach zadania wykonano: studnię 

chłonną o średnicy 1200 mm i głębokości 

3,5 m; płyty betonowej z otworem 

o średnicy 600 mm, kraty żeliwnej na 40 

ton. 

7. Zagospodarowanie wód opadowych 

przylegających do ulicy Nadmorskiej 

w Mechelinkach. W ramach zadania: 

wykonanie odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej, prace przygotowawcze, 

rozbiórkowe (igłofiltry, pompowanie 

próbne lub oczyszczające, wywiezienie 

i utylizacja gruzu), prace ziemne (wykopy 

i przekopy, umocnienie ścian wykopów), 

prace pomiarowe, prace montażowe, 

mechaniczne wykonanie koryt – 20 m
2
, 

odtworzenie nawierzchni z kostki 

betonowej.  

8. Zagospodarowanie wód opadowych 

przylegających do ul. Kaszubskiej 

w Pierwoszynie. W ramach zadania: 

regulacja wpustów liniowych, prace 

przygotowawcze i rozbiórkowe, prace 

ziemne, studzienki ściekowe uliczne 

betonowe z gotowych elementów 

o średnicy 500 mm z osadnikiem – 2 szt., 

prace montażowe, mechaniczne 

wykonanie koryt – 9m
2
, odtworzenie 

nawierzchni asfaltowej – 9m
2
, 

oczyszczenie kanału deszczowego 
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z nieczystości, namułów wraz 

z zagospodarowaniem 

– 20 m, oczyszczenie osadników 

deszczowych – 3 szt. 

2018 3 221 400,00 Środki własne 

Zagospodarowanie wód opadowych 

w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego 

i Chodkiewicza w Pogórzu. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Wykonanie robót 

związanych z zagospodarowaniem wód 

opadowych: dostawa i montaż zbiornika 

wód opadowych DN 3000 mm, H-10,0, 

dostawa i montaż separatora substancji 

ropopochodnych i osadnika piasku, 

dostawa i montaż studni rewizyjnej 

z kręgów betonowych DN1200 mm, 

dostawa i montaż 2 wpustów 

deszczowych wraz z przykanalikami 

DN200 PVC, montaż KD PVC DN 200mm 

jako przelewu nadmiarowego 

z istniejącego odwodnienia liniowego, 

tymczasowy demontaż i odbudowa po 

wykonanych robotach istniejącej 

nawierzchni jezdni w pasie ul. 

Czarnieckiego. 

24.  

 

Budowa i modernizacja sieci  

wodociągowej na terenie całej gminy 

 

Gmina Kosakowo 

 

2017 1 9 840,00 Środki własne 

Budowa zbiornika zewnętrznego wraz 

z zestawem pompowym na ujęciu wody 

Mosty I. 

Wykonano opracowanie PFU wraz z WZK 

na budowę zbiornika zewnętrznego wraz 
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Budowa i modernizacja sieci  

wodociągowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z zestawem pompowym,. Opracowanie 

zawierało: dokumentację projektową wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami, wykonanie 

fundamentu żelbetowego pod zbiornik 

o średnicy 4 800 mm, dostawę i montaż 

zewn. zbiornika V=100 m
3
. 

2018 1 885 975,10 Środki własne 

Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę 

gminy Kosakowo. 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 

(SUW) ujęcia komunalnego we wsi 

Kosakowo wraz z dostawą i montażem 

zbiornika retencyjnego oraz zestawu pomp 

dystrybucyjnych. 

Opracowano Program Funkcjonalno-

Użytkowy. Inwestycja nie została 

zakończona, płatności częściowe: 

w etapie I wykonano montaż Areatora A-

1000, filtra ciśnieniowego, złoża 

katalityczno-piaskowego do filtrów wraz 

z dmuchawą do złóż, sprężarka śrubowa, 

zbiornik sprężonego powietrza wraz 

z instalacją, kompletna instalacja 

hydrauliczna, zestaw do dezynfekcji wody, 

szafa zasilająco sterująca, osuszacz 

powietrza. 

W etapie II zostało wykonane: zbiornik 

retencyjny o objętości 100m
3
, zestaw 

pompowy – 3 pompy wraz z automatyką, 

projekt budowlany wraz branżą 

elektryczną i automatyką, przyłącze 
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Budowa i modernizacja sieci  

wodociągowej na terenie całej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

energetyczne, prace montażowe. 

2018 3 341 940,00 Środki własne 

Rozbudowa SUW na ujęciu wody Mosty I. 

Opracowano program funkcjonalno-

użytkowy. W ramach zadania wykonano: 

dokumentacja projektowa w branży 

konstrukcyjno-budowlanej; wykonanie 

fundamentu żelbetowego pod zbiornik 

retencyjny; dostawa i montaż 

zewnętrznego zbiornika retencyjnego 

o obj. 100m3; rurociągi zewnętrzne 

łączące zbiornik z budynkiem SUW; 

zestaw pompowy; montaż areatora A-

1000, filtra ciśnieniowego, złoża 

katalityczno-piaskowego do filtrów wraz 

z dmuchawą do złóż, sprężarka śrubowa, 

zbiornik sprężonego powietrza wraz 

z instalacją, kompletna instalacja 

hydrauliczna, zestaw do dezynfekcji wody, 

szafa zasilająco sterująca, osuszacz 

powietrza. 

25.  

 

 

 

Wykup sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

 

2017 3 126 761,00 Środki własne 

Wykup sieci wodociągowych na ulicy: 

Cedrowej w Mostach – sieć wodociągowa 

o dł. 228,5 m; Owocowa i Limonkowa w 

Mostach – sieć wodociągowa o dł. 75 m 

w tym 2 zasuwy i 1 hydrant; Przepiórcza, 

Kukułcza i Sowia w Suchym Dworze – 

sieć wodociągowa o długości 889 m z 10 

hydrantami i 15 zasuwami; Dokerów 

w Mechelinkach – sieć wodociągowa o dł. 
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Wykup sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kosakowo 

20,50 mb. 

2017 3 167 103,00 Środki własne 

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej na 

ulicach: Owocowa i Limonkowa w Mostach 

– kanalizacja o dł. 83,5 m z 4 studniami; 

Przepiórcza, Kukułcza i Sowia w Suchym 

Dworze – sieć kanalizacyjna 804 m w tym 

8 studni betonowych i 12 studni PCV; 

Dokerów w Mechelinkach – sieć 

kanalizacyjna o dł. 46,50 mb. 

2018 2 94 242,70 Środki własne 

Wykup następujących odcinków sieci 

wodociągowych:  

1. Mosty ul. Łąkowa działka nr 1252, 

1283) i ul. Motylkowa (dz. nr 1138/55). 

Parametry sieci wodociągowej Ø 90 PE o 

długości 77 mb, hydrant nadziemny 1 kpl., 

zasuwa sieciowa Ø 90 m- 1 kpl.; ul. 

Cyprysowa dz. nr 1191/11 i 1191/18 – 

parametry sieci wodociągowej: sieć 

wodociągowa Ø 90 PE o długości 40,00 

m, 1szt. hydrant. 

2. Pogórze ul. Gabrieli Zapolskiej – dz. nr 

114/182 – parametry sieci wodociągowej: 

sieć wodociągowa PE 90 o długości L= 

285,00 m. 

2018 2 8 306,24 Środki własne 

Wykup następujących odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej: 

Parametry sieci kanalizacyjnej: Ø200 PCV 

o długości 57,5 mb, studnia Ø 425PCV- 2 
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kpl. 

Zasoby geologiczne 

26.  

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez 

uwzględnianie ich w dokumentach 

planistycznych 
Gmina Kosakowo od 2004 2 

Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Wprowadzenie odpowiednich zapisów 

o występowaniu złoża i o obowiązujących 

w tym zakresie przepisach. 

Gleby 

27.  
Zrekultywowanie gleb zdegradowanych 

w kierunku leśnym lub rolnym 
Przedsiębiorcy 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

28.  Prowadzenie monitoringu jakości gleb 

Instytut Uprawy, 

Nawożenia 

i Gleboznawstwa 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

29.  
Stosowanie tzw. „dobrych praktyk 

rolniczych” 
Mieszkańcy 2017-2018 2 Brak danych - 

Zadanie realizowane na bieżąco przez 

rolników we własnym zakresie. 

Mieszkańcy mogą skorzystać 

z ogólnodostępnych szkoleń oraz 

doradztwa organizowanych przez 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu. 
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Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

30.  

Przestrzeganie zapisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Mechelinki gm. Kosakowo 

w rejonie ul. Klifowej (ochrona klifu) 

Gmina Kosakowo od 2002 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Wprowadzenie odpowiednich zapisów 

o ochronie klifu, zakaz zabudowy. 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

31.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych – odbiór odpadów 

komunalnych 

Gmina Kosakowo 

2017 2 1 640 587,13 

Środki własne  

Odbiór odpadów komunalnych 

bezpośrednio z nieruchomości 

zamieszkałych: zmieszanych, 

segregowanych (makulatura i opakowania 

wielomateriałowe, szkło, plastik i metale, 

odpady zielone, popiół i żużel z palenisk 

domowych, odpady wielkogabarytowe) 

oraz zużytego sprzętu gospodarstwa 

domowego RTV i AGD powyżej 20 kg na 

zgłoszenie mieszkańców. W Punkcie 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych można 

oddać zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny oraz odpady 

niebezpieczne. W systemie obwoźnych 

zbiórek odbierane są odpady 

niebezpieczne.  

Więcej informacji w rozdz. 5.6. 

2018 2 1 843 569,72 

32.  
Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk 

śmieci 
Gmina Kosakowo 2017 2 170 000,00 Środki własne 

Realizacja zadania w ramach Zarządzeń 

Wójta Gminy Kosakowo w sprawie 

powierzenia Przedsiębiorstwu Usług 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo za lata 2017-2018 
 

58 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

2018 2 200 000,00 

Komunalnych „PEKO” Spółka  z o.o. 81 – 

198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 4, 

zadania dotyczącego obsługi terenów 

gminnych – utrzymanie czystości 

i porządku na terenach gminnych. 

W ramach realizacji kierunku wszystkie 

dzikie wysypiska na bieżąco zgłaszane są 

do likwidacji w ramach w/w zarządzeń . 

Podane kwoty obejmują wszystkie 

powierzone zadania w zakresie 

utrzymania czystości i porządku, w tym 

likwidacja dzikich wysypisk. 

33.  

Egzekwowanie zapisów wynikających 

z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie i regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

Gmina Kosakowo 2017-2018 2 

W ramach 

działalności 

statutowej 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. Straż 

Gminna w Kosakowie na bieżąco 

przeprowadza kontrole nieruchomości pod 

względem wywiązywania się właścicieli 

nieruchomości z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i w razie 

takiej konieczności, egzekwuje je. 

34.  

Realizacja „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy 

Kosakowo” 

Gmina Kosakowo 2017 2 5 300,00 Środki własne 

Przyznanie dotacji dla mieszkańców na 

utylizację azbestu. 

Udzielono dofinansowania na utylizację 

odpadów azbestowych przy wymianie lub 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

2018 2 17 064,00 

likwidacji pokryć dachowych i elewacji 

zawierających azbest dla mieszkańców 

gminy zgodnie z Uchwałą Nr LVI/16/2014 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 marca 

2014 roku w sprawie udzielania dotacji na 

utylizację odpadów azbestowych. 

Zasoby przyrodnicze 

35.  
Bieżące i zrównoważone utrzymanie 

zieleni na terenie gminy Kosakowo 
Gmina Kosakowo 

2017 2 184 000,00 

Środki własne 

Powierzenie utrzymania gminnych 

terenów zielonych, zgodnie z  

Zarządzeniami Wójta Gminy Kosakowo, 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 

„PEKO” Spółka  z o.o. 81 – 198 

Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 4. 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania 

zieleni przeprowadzono pielęgnacyjną 

przycinkę drzew i krzewów polegającą na 

usuwaniu obumarłych konarów i gałęzi lub 

kształtowaniu korony drzew. Dokonano 

nowych nasadzeń drzew i krzewów na 

terenach gminnych. 

2018 2 272 000,00 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

36.  

Uwzględnienie w Miejscowych Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

dokumentach planistycznych form 

ochrony przyrody 

Gmina Kosakowo od 2004 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Wprowadzenie odpowiednich zapisów 

i oznaczeń tych obszarów, w których 

obowiązują przepisy z zakresu ochrony 

przyrody. 

37.  
Aktualizacja oraz wdrożenie planu 

ochrony rezerwatu „Mechelińskie Łąki” 
Gmina Kosakowo 2017-2018 0 - - 

Brak planu ochrony rezerwatu 

„Mechelińskie Łąki”. 

38.  
Bieżąca konserwacja form ochrony 

przyrody 
Gmina Kosakowo 

2017 2 18 573,00 Środki własne 

Opracowanie dokumentacji dla ścieżki 

dydaktycznej w Rezerwacie „Mechelińskie 

Łąki” . Projekt z udziałem środków z UE 

będzie realizowany w kolejnych latach. 

2018 2 27 060,00 Środki własne 

Zabezpieczenie stanowisk Mikołajka 

Nadmorskiego  na środki własne na 

terenie przylegającym do Rezerwatu 

Przyrody „Mechelińskie Łąki” 

w miejscowości Mechelinki. 

Zagrożenia poważnymi awariami 

39.  

Prowadzenie rejestru zakładów 

zwiększonego i dużego ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych (ZDR, ZZR) 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Gdańsku 

2017-2018 2 

W ramach 

działalności 

statutowej 
Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. Na 

terenie województwa znajduje się 14 

zakładów dużego ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych oraz 13 

zakładów zwiększonego ryzyka. Dwa ZDR 

znajdują się na terenie gminy Kosakowo:  

1. Operator Logistyczny Paliw Płynnych 

Sp. z o.o, Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu, 

81-198 Kosakowo, ul. Rumska 7.  

2. Polskie Górnictwo i Gazownictwo 

Naftowe S.A., Ka- wernowy Podziemny 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Magazyn Gazu „Kosakowo”, 81-198 

Dębogórze, ul. Rumska 28. 

Poziom bezpieczeństwa w zakładach 

kwalifikowanych jest na wysokim 

poziomie. Nie stwierdzono poważnych 

awarii. 

 
*Gdzie: 
0 – brak realizacji zadania,  
1 – zrealizowane częściowo, 
2 – realizowane na bieżąco, 
3 – zrealizowane całkowicie. 
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Jak wynika z tabeli nr 7 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach Programu 

Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 39 zadań. Z tych 39 zadań, podjęto się realizacji 

32. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, 

zagrożenia hałasem, promieniowanie elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 

gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami 

i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi 

awariami. 

Stopień realizacji zadań dla gminy Kosakowo wynosi 82,05%. 

5. Ocena systemu monitoringu 

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na 

poprawę środowiska na terenie gminy Kosakowo zestawiono wartości wskaźników 

monitoringu, porównując stan z 2016 roku (rok bazowy) ze stanem na lata 2017-2018. 
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Tabela 8. Wskaźniki monitoringu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

Ochrona powietrza 

Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy pomorskiej 

1.  Dwutlenek siarki (SO2) - A A A  

2.  Dwutlenek azotu (NO2) - A A A  

3.  pył zawieszony PM10 - C C C  

4.  pył zawieszony PM2,5 - A A A  

5.  Benzen (C6H6) - A A A  

6.  Tlenek węgla (CO) - A A A  

7.  Ołów (Pb) - A A A  

8.  Arsen (As) - A A A  

9.  Kadm (Cd) - A A A  

10.  Nikiel (Ni) - A A A  

11.  Benzo(a)piren (B(a)P) - C C C  
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

12.  Ozon (O3) - A A A  

13.  Długość ścieżek rowerowych km 4,8 4,8 4,8  

Gospodarowanie wodami 

14.  Klasa jakości wód powierzchniowych - zły stan zły stan 
brak 

danych 
 

15.  Woda zdatna do picia - tak tak tak  

16.  Ilość inwestycji z zakresu konserwacji cieków wodnych szt. brak danych 0 6  

17.  Ilość inwestycji z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych szt. 8 14 5  

Gospodarka wodno-ściekowa 

18.  Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności % 99,9 100,0 100,0  

19.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności % 94,5 94,6 95,7  

Zasoby geologiczne 

20.  Powierzchnia surowców naturalnych ha 916,1 916,1 916,1  

Gospodarka odpadami 
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

21.  Ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk szt. 21 18 
brak 

danych 
 

22.  
Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich 

wysypisk 
Mg 8,0 7,0 

brak 

danych 
 

23.  Masa zebranych odpadów komunalnych Mg 5 769,230 6 756,230 
brak 

danych 
 

Zasoby przyrodnicze 

24.  Lesistość % 16,3 16,6 16,5  

25.  Całkowita powierzchnia lasów ha 815,31 833,82 829,62  

26.  Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych ha 3,40 3,40 3,40  

27.  Powierzchnia zieleni urządzonej ha 8,60 8,60 11,39  

28.  Powierzchnia form ochrony przyrody ha 357,30 357,30 357,30  

Zagrożenia poważnymi awariami 

29.  Liczba odnotowanych poważnych awarii szt. 0 0 0  

źródło: GUS, WIOŚ w Gdańsku, Urząd Gminy Kosakowo 
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*Gdzie:  

kolor zielony – poprawa lub brak zmian,  

kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika lub negatywna wartość. 

Stan wskaźników monitoringu na terenie gminy Kosakowo na przestrzeni analizowanego 

okresu czasu poprawił się lub nie uległ zmianie w 26 przypadkach, natomiast w 3 wykazał 

negatywną wartość.   

5.1. Ochrona powietrza 

Emisję zanieczyszczeń do powietrza powodują zarówno źródła naturalne, jak 

i antropogeniczne. Do tych pierwszych zaliczamy zjawisko wietrzenia skał, pożary czy 

procesy biologiczne (rozkład materii organicznej, pylenie roślin). Zanieczyszczeniami 

związanymi z działalnością człowieka są natomiast: przemysł energetyczny, transportowy, 

sektor komunalno-bytowy. Zanieczyszczanie powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. 

Do zanieczyszczeń pyłowych zalicza się pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które uważa się za 

najpoważniejsze zagrożenie zdrowia ludzi. Ma to związek ze zróżnicowaniem wielkości ich 

cząsteczek oraz składu chemicznego. Mogą zawierać metale ciężkie, pierwiastki 

promieniotwórcze i rakotwórcze oraz toksyczne związki organiczne, takie jak 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Ponadto pyły zawieszone mogą być 

nośnikiem bakterii i wirusów, które są przyczyną podrażnień układu oddechowego i alergii. 

Pyły mają również szkodliwy wpływ na rośliny, gdyż osadzając się na powierzchni liści 

pochłaniają światło i zatykają aparaty szparkowe, utrudniając proces fotosyntezy. Największy 

wpływ na wielkość ich emisji mają źródła bytowo-komunalne, określane jako źródła 

powierzchniowe tzw. niska emisja. Drugą istotną przyczyną tych zanieczyszczeń są emisje 

pochodzące z energetyki zawodowej i transportu. 

Monitoring WIOŚ w Gdańsku6 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 

w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r. poz. 914) dla wszystkich 

zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

Województwo pomorskie zostało podzielone na 2 strefy: aglomeracja trójmiejska obejmująca 

Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz strefa pomorska w skład której wchodzi pozostała część 

województwa. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (a od 2018 r. Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku) oraz Agencja 

Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej oraz (tylko w 2017 r.) Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. 

                                                
6
Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport za 2017 rok, WIOŚ w Gdańsku 

2018. Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2018, 
GIOŚ w Gdańsku 2019. 
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w Starogardzie Gdańskim prowadzili monitoring jakości powietrza za pomocą 19 stacji 

pomiarowych – 11 w aglomeracji trójmiejskiej oraz 8 w strefie pomorskiej. Zakres 

prowadzonego monitoringu obejmował pomiary stężeń dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku 

azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 

PM10, które to prowadzone są metodą automatyczną (pomiary ciągłe) oraz, prowadzone 

metodą manualną (pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne), pomiary pyłu 

zawieszonego PM2,5 i PM10, benzenu (C6H6), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu 

(NO2), a także ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P) 

zawartych w pyle PM10. W celu ochrony roślin prowadzi się monitoring metodą 

automatyczną stężeń dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NO) i ozonu (O3). Na terenie 

zarówno gminy Kosakowo jak i powiatu puckiego, w analizowanym okresie czasu nie 

prowadzono monitoringu jakości powietrza za pomocą stacji pomiarowych. 

Ocenę jakości powietrza i obserwację zmian dokonano w  ramach państwowego monitoringu 

środowiska w  strefach, które sklasyfikowano na podstawie poziomów substancji 

w  powietrzu oraz poziomów dopuszczalnych z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, 

poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określonych w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w  powietrzu (Dz.U.2012, poz. 

1031). Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE: 

 poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu 

unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym 

terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany, 

 poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub 

środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty tam, gdzie to możliwe 

w określonym czasie, 

 poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który 

należy osiągnąć w dłuższej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony 

zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Strefę pomorską obejmującą gminę Kosakowo zaliczono do klasy C ze względu na 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych pyłu zawieszonego PM10 

i benzo(a)pirenu. Ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu 

zakwalifikowano do klasy D2. Dla pozostałych substancji strefę zaliczono do klasy A, 

oznaczającej poziom stężenia nie przekraczający poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych i poziomów celów długoterminowych. Biorąc pod uwagę ochronę roślin strefę 

pomorską zaliczono do klasy D2 z powodu przekroczenia poziomu celu długoterminowego 

ozonu oraz do klasy A oznaczającej brak przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków 

azotu i dwutlenku siarki oraz poziomu docelowego ozonu. 

W ramach omawianej oceny WIOŚ w Gdańsku wyznaczył również obszary przekroczeń 

wartości normatywnych na terenie stref województwa pomorskiego na których powinny 

zostać podjęte działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Poziom docelowy 

benzo(a)pirenu wynoszący 1 ng/m3 został przekroczony również w gminie Kosakowo. 
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Źródłem rokrocznych przekroczeń odpowiednich poziomów pyły zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu jest tzw. niska emisja. Składa się na nią głównie spalanie złej jakości paliw 

stałych z sektora komunalnego, często w nieodpowiednich warunkach. Problem występuje 

w okresie grzewczym, latem natomiast nie występuje. 

5.2. Gospodarowanie wodami7 

Wody powierzchniowe 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. 

U. 2018 poz. 2268 ze zm.) przy czym zgodnie z ust. 3 i 5 tego artykułu badania jakości wód 

powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i  biologicznych 

oraz obserwacje elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego 

należą do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska. Do końca 2017 r. oceny 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa dokonywał 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a od 2018 r. Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska. 

Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz 

poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed 

eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony 

przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie 

szkodliwymi dla środowiska wodnego. 

Sieć pomiarowa monitoringu obejmowała 59 punktów wód płynących w 2017 r. Żaden z nich 

nie znajdował się na terenie gminy Kosakowo. JCWP Zagórska Struga, obejmująca swym 

zasięgiem raportowaną jednostkę samorządową, była badana w 2017 r. w miejscowości 

Mrzezino, w gminie Puck. Wyniki  monitoringu wykazały umiarkowany potencjał ekologiczny, 

stan chemiczny poniżej dobrego oraz ogólny zły stan wód.  

WIOŚ w Gdańsku przeprowadził również w 2017 roku badania wód przejściowych w obrębie 

czterech JCWP. Monitoring Zalewu Puckiego oraz Zatoki Puckiej Zewnętrznej wykazał, że 

posiadają one słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego oraz ogólny zły stan 

wód. Wyniki badań za 2018 r. będą dostępne pod koniec 2019 r. 

Wody podziemne 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.) zobowiązuje 

Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań i oceny stanu wód 

podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. Badania i klasyfikację 

wód podziemnych w punktach sieci krajowej w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Celem monitoringu wód podziemnych realizowanego w ramach monitoringu regionalnego 

jest pozyskanie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian 

oraz sygnalizacja zagrożeń na potrzeby związane z identyfikowaniem i eliminowaniem lub 

                                                
7
 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim 2017, WIOŚ w Gdańsku 2018. 
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ograniczeniem zagrożeń w ramach programów działań ochronnych ukierunkowanych na 

osiągnięcie dobrego stanu wód oraz oceny skuteczności podejmowanych działań. 

W 2017 r. badania wód podziemnych prowadzone były na terenie województwa pomorskiego 

w 34 punktach kontrolno-pomiarowych. Żaden z nich nie był umiejscowiony na terenie gminy 

Kosakowo oraz w obrębie JCWPd nr 13. 

5.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Sieć wodociągowa 

Gmina Kosakowo posiada sieć wodociągową długości 86 km, z której korzysta 100% 

mieszkańców. Charakterystykę systemu wodociągowego przedstawioną w poniższej tabeli. 

Tabela 9. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Kosakowo 

Wskaźnik 2016 2017 2018 

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej [km] 81,6 83,3 86,0 

Połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej prowadzące 

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 

3 078 3 175 3 973 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 13 357 14 022 14 845 

Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności 

[%] 
99,9 100,0 100,0 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam
3
] 572,2 583,2 718,7 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 

1 mieszkańca [m
3
] 

43,8 42,6 49,8 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej 

i ludności [dam
3
] 

633,6 648,9  793,7 

źródło: GUS 

Sieć wodociągowa 

Gmina Kosakowo posiada sieć kanalizacyjną długości 114 km, z której korzysta 95,7% 

mieszkańców. Charakterystykę systemu kanalizacyjnego przedstawioną w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kosakowo 

Wskaźnik 2016 2017 2018 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 109,6 110,8 114,0 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania [szt.] 
2 823 2 908 3 599 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną [dam
3
] 789,4 834,5 914,4 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.] 12 623 13 272 14 213 
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Wskaźnik 2016 2017 2018 

Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności 

[%] 
94,5 94,6 95,7 

Ilość zbiorników bezodpływowych [szt.] 293 293 293 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.] 9 9 9 

źródło: GUS 

5.4. Hałas 

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością 

i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za 

czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania 

i wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie 

człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie 

na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. 

Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany działalnością człowieka można 

podzielić na komunikacyjny i przemysłowy (instalacyjny). Czynnikami wpływającymi na 

poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów 

ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz 

rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, 

charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Źródłami hałasu 

przemysłowego są dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także 

wyposażenie zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz procesy 

technologiczne w nich zachodzące. 

WIOŚ w Gdańsku w analizowanym okresie nie prowadził pomiarów hałasu na terenie gminy 

Kosakowo. 

5.5. Pola elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej 

(źródłami są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane 

z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych). 

Pola elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych. 

Podstawowymi źródłami pól elektromagnetycznych są: 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 stacje radiolokacyjne, 

 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 

 urządzenia powszechnego użytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komórkowe. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi w ramach jednego 

z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary poziomów promieniowania 
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elektromagnetycznego w  środowisku w 135 punktach w trzyletnich cyklach pomiarowych, po 

45 punktów dla każdego roku. W każdym z tych 45 punktów pomiary wykonuje się raz 

w roku kalendarzowym. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, 

pozostałe miasta i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów 

badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla 

ludności. 

Na terenie miejscowości Kosakowo znajduje się jeden punkt pomiarowy. Pomiary wykonane 

w 2015 r. wykazały natężenie pola elektromagnetycznego w wysokości 0,38 V/m. Wyniki za 

2018 r. będą dostępne pod koniec 2019 r. 

Średni poziom wyznaczony na podstawie wszystkich pomiarów wykonywanych w ostatnich 

latach na terenie województwa był znacznie niższy od wartości dopuszczalnej wynoszącej 

7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

5.6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Infrastruktura zagospodarowania odpadów komunalnych8 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne mogły być zagospodarowane 

jedynie w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów (RIPOK) lub instalacjach do 

zastępczej obsługi regionów. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 

2018 wyznaczył 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Kosakowo 

wchodziła w obszar Regionu Eko-Dolina liczącego 460 527 mieszkańców oraz obejmującego 

również gminy powiatu wejherowskiego oraz miasta Gdynię i Sopot. Region był obsługiwany 

przez jedną regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

zlokalizowaną w gminie Łężyce. Od 2017 r. obowiązuje aktualizacja Planu: Plan Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Obecny dokument podzielił województwo 

na 4 regiony. Regiony Północny, Eko-Dolina i Szadółki, zostały przemianowane na Północny, 

który zamieszkuje 1 310 246 osób oraz obejmuje 38 gmin, tym Trójmiasto i gminy 

z powiatów kartuskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, bytowskiego, gdańskiego 

oraz słupskiego. Jest to największy Region w województwie pomorskim. Na jego terenie 

znajdują się: cztery RIPOK zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów, składowanie 

pozostałości po MBP oraz po sortowaniu odpadów komunalnych oraz dwie RIPOK do 

przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji. Instalację dla 

gminy Kosakowo stanowi  RIPOK Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 

99, 84-207 Koleczkowo. 

Ilość odpadów komunalnych9 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

prowadziło w latach 2017-2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumii 

z siedzibą przy ul. Dębogórskiej 148. 

                                                
8
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 i 2022, Urząd Marszałkowski, 

Gdańsk 2012, 2016. 
9
 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kosakowo za rok 2017, 

Kosakowo 2018. Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2018 rok, Kosakowo 2019. 
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W poniższej tabeli, przedstawiono ilość odpadów odebranych w latach 2016 (rok bazowy) – 

2018. 

Tabela 11. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Kosakowo za lata 2016 

(rok bazowy)-2018 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

2016 2017 2018 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 34,740 276,750 271,570 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
284,000 367,480 431,021 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
0,000 0,120 0,000 

15 01 07 Opakowania ze szkła 233,380 263,590 341,250 

16 01 03 Zużyte opony 4,600 14,000 16,246 

17 01 01 

Odpady z betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

i remontów 

196,010 162,220 128,000 

17 01 02 Gruz ceglany 0,000 0,000 12,000 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

0,000 22,500 20,000 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,000 6,500 5,000 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03 

0,000 4,000 5,000 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów, demontażu i inne 

niewymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

7,820 100,080 8,700 

20 01 01 Papier i tektura 169,470 0,000 1,820 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,000 0,000 1,000 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,000 0,000 0,475 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
5,500 0,000 0,000 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 924,240 1 046,180 1 064,880 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 17,920 0,000 4,460 
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Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

2016 2017 2018 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
354,500 331,000 315,380 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
3 087,890 3 651,170 3 817,820 

20 03 02 Odpady z targowisk 0,000 0,000 0,280 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic 

i placów 
122,180 108,280 138,360 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 147,180 206,740 204,240 

20 03 99P 

Selektywnie zebrane żużle 

i popioły paleniskowe 

powstające w gospodarstwach 

domowych 

131,320 182,360 207,00 

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

48,480 13,260 46,280 

 Razem 5 769,230 6 756,230 7 040,782 

źródło: Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kosakowo za rok 2017, 

Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok 

Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), znajdujący 

się na terenie PUK PEKO sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, prowadzony 

przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Mieszkańcy w 2017 r. dostarczyli 

do niego 8,494 Mg odpadów niebezpiecznych, a w 2018 r. 8,028 Mg. 
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6. Podsumowanie 

Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo 

zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi. 

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo w latach 2017-

2018 podjęto się realizacji 32 zadań wynikających z zapisów ww. Programu. Realizacja 

Programu kształtuje się na poziomie 80,05%, co jest bardzo dobrym wynikiem.  

Władze Gminy Kosakowo przeznaczały największe nakłady finansowe na rozwój 

infrastruktury drogowej, przyczyniający się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza oraz emisji hałasu. Podjęto się realizacji licznych inwestycji z zakresu budowy 

i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz systemów 

oświetlenia terenów publicznych. Gmina wybiera te inwestycje, które z punktu widzenia 

potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze, 

w stosunku do jakości środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz zadań 

inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostka rozdysponowała 

również środki na konserwację rowów melioracyjnych, utrzymanie terenów zieleni, oraz 

gospodarkę odpadami komunalnymi. Wiele zadań posiadało charakter administracyjny, 

związany z ochroną zasobów środowiskowych w dokumentach planistycznych, działalnością 

kontrolną i informacyjną. 

Również inne podmioty odpowiedzialne za realizację Programu Ochrony Środowiska 

zrealizowały szereg zadań, zwłaszcza z zakresu utrzymywania i konserwacji cieków 

wodnych. 

Większość niezrealizowanych zadań posiadała charakter administracyjny oraz kontrolny i nie 

było potrzeby ich realizacji. Brak realizacji pozostałych zadań wynikał z braku pozyskania 

odpowiednich środków finansowych. 

Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo za lata 2017-

2018 ocenia się pozytywnie. Ocenę potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa 

realizacji Programu na terenie gminy. Wskazuje ona m.in., że praktycznie 100% 

mieszkańców gminy ma dostęp do sieci wodociągowej. Pokazuje również bardzo wysoki 

stopień skanalizowania gminy. Tym samym prawie wszyscy mieszkańcy mają dostęp 

i korzystają z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie 

omawianej gminy. 
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